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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
ما إال أنها تسامحه عند ،تشاجر معها �شكل دائمیوجد طالب علم عاق لوالدته و�: هذا �قول

ا فهل �عاقب على ذلك العقوق �الرغم من مسامحته ،�سترضیها في نها�ة الیوم وهي تسامحه
  ؟له

 ما او�ثیرً  یبقى حق هللا في هذه المعصیة وهذه الجر�مة، المسامحة �سقط،بأما �النسبة لحقها ف
ال-والغضب الذي وجه النبي یبعث على هذا النوع من العقوق سوء الخلق  الُة والسَّ  -مُ علیِه الصَّ

هذا هو السبب في وجود مثل ، »ال تغضب ،ال تغضب ،ال تغضب«: من طلبه النصیحة قال
 .فلو امتثل هذه النصیحة النبو�ة ما حصل شيء من هذا ،هذه األشیاء

 ،لعمل هنامن أجل ا ؛یوجد مدرس في مصر أجرى مقابلة مع إحدى المدارس �الر�اض: �قول
ي والسفارة السعود�ة في مصر تطلب من أجل أن �أت ،وهو حدیث التخرج ،ونجح في المقابلة

 فهل إذا استخرج شهادة خبرة ،المدرس إلى المملكة أن �كون معه خبرة سنتین على األقل
ثم فإذا �ان �أ مع العلم أن المدارس هنا وافقت علیه، �سنتین من أي مدرسة في مصر �أثم،

  ؟راتبه�حرم 
أو یزور  �قدم شهادته للمدارس هذه،أما  مع أنه سوف �كتشف من خالل شهادته، هذا تزو�ر،
  ؟الشهادة �عد
 .صار عنده خبرة �عد التدر�س و�عد الدراسة وقد یزور طالب: ال،
  ؟�عد التخرج

 .نعم طالب:
 السنة. ذهوهو ما تخرج إال ه

 .نعم طالب:
  ؟خبرةال�ء ین �جيأ من

 .ان تأخرلو � طالب:
 .الشهادة تفضحه

 صح. نعم، طالب: 
 ؟ماذا

 . نعم طالب:
وجامع بیان  وفضل علم السلف على الخلف، ما أفضل طبعات جامع العلوم والحكم، �قول:

  العلم وفضله؟
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فضل علم  جامع العلوم والحكم طبعة األرناؤوط مع طبعة الشیخ طارق عوض هللا متقار�تان،
ات ت إال في الطبعة المنیر�ة طبعة قد�مة وجیدة نفیسة وعلیها تعلیقالسلف على الخلف أنا ما قرأ

 .لصاحب المطبعة محمد منیر أ�ًضا �حتاج إلیه
یها وف ،لكن فیها خلل ،جامع بیان العلم وفضله البن عبد البر عمدتنا على الطبعة المنیر�ة أ�ًضا 

 .وهي طبعة جیدة ،وزي وخرج وصدر عن دار ابن الج ،وحقق في مجلدین ،وفیها أسقاط ،أغالط
  حرمة الراتب هل یدخل في هذا؟ ،طالب: �ا شیخ .......... سؤاله الثاني

 ..........  اإذا �ان تزو�رً 
 .الشهادة ذهعلى ه بناءً  لملكن هو �ع طالب:

 .شهادة مزورة
 شهادة الجامعة لیست شهادة مزورة. طالب: ال،

 على �ل حال أقل أحوالها الشبهة.
 .نعم

 . ن هللا إلیكأحس طالب:
ه وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آل الحمد هلل رب العالمین،

 .اللهم اغفر لنا ولشیخنا �ا ذا الجالل واإلكرام. وصحبه أجمعین
 . َ�اُب َحَالَوِة اِإل�َمانِ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري 
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن المُ  َثَنا َعْبُد الَوهَّاِب الثَّ َحدَّ ،َثنَّى، َقاَل: َحدَّ َ�َة، َعْن َنا َأیُّوُب، َعْن َأِبي ِقالَ ثَ َقاَل: َحدَّ  َقِفيُّ

ُ َعْنهُ -َأَنِس ْبِن َماِلٍك  َثَالٌث َمْن ُ�نَّ ِفیِه «َقاَل:  -مَ ْیِه َوَسلَّ َصلَّى ُهللا َعلَ -، َعِن النَِّبيِّ -َرِضَي للااَّ
ُ َوَرُسوُلُه َأَحبَّ ِإَلْیهِ َوَجَد َحَالوَ  بُُّه ِإالَّ َأْن ُ�ِحبَّ الَمْرَء َال ُ�حِ َواُهَما، وَ ِممَّا ِس  َة اِإل�َماِن: َأْن َ�ُكوَن للااَّ

ِ، َوَأْن َ�ْكَرَه َأْن َ�ُعوَد ِفي الُكْفِر َ�َما َ�ْكَرُه َأْن ُ�ْقَذفَ   ."»ارِ  ِفي النَّ هللَِّ
 وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه وصلى هللا الحمد هلل رب العالمین،

 .أجمعین
ووجودها في هذا الموضع ال بد  ال توجد عند األصیلي، "�اب"وفي رموز الطبعة السلطانیة أن 

حالوة  »حتى أكون أحب إلیه من والده وولده والناس أجمعین«: إذ ال �مكن أن �قال منه؛
  ؟إشارة أنها توجد أو ما �شیرما هي عندك  ما �مكن. ،اإل�مان
 ..........  طالب:

  ؟ما �شیر عندك
 .ال ما �شیر طالب:

  ؟أشار عند�م �ا شیخ
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حذف ��عني إذا استقام  ،إذ ال �ستقیم الكالم ؛ال بد منه "�اب"إن الترجمة هذه أو لفظ الـ :أقول
 ،اشرعة ومنهاجً " س:ألنه متسق مع الذي قبله من �الم ابن عبا ؛"دعاؤ�م إ�مانكم"قبل  "�اب"

 ا �عده،سواء �ان ما قبل الباب أو م �لها تفاسیر أللفاظ قرآنیة،، "دعاؤ�م إ�مانكم وسنة، سبیًال 
 وهنا ال �مكن أن تحذف وال �ستقیم الكالم ولذا المرجح عند �ثیر من الشراح الحذف، فهو متسق،

 .�حذفها
 ،ان"(قوله: "�اب حالوة اإل�م: ذا البابفي شرح ه -َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول الحافظ ابن حجر 

�عني لو �انت هذه الروا�ة التي �حذف ، صنف أن الحالوة من ثمرات اإل�مان)ممقصود ال
  شر إلیها.وهنا لم �ُ  معتبرة أو لها حظ من النظر ألشار إلیها ابن حجر، "�اب"الـ
ألن  بَّب إلى سببه؛فیكون من إضافة المس ،)مقصود المصنف أن الحالوة من ثمرات اإل�مان(

-(ولما قدم أن محبة الرسول  فهو من إضافة الشيء إلى سببه. سبب الحالوة هو اإل�مان،
  .د حالوة ذلكمن اإل�مان أردفه �ما یوجِ  -صلى هللا علیه وسلم

حدثنا عبد  �فتح النون �عدها زاي، "قال: ،زي نَ قوله: "حدثنا محمد بن المثنى" هو أبو موسى العَ 
، ني)تیاخْ بن أبي تمیمة السَّ ا: حدثنا أیوب" هو قال، "الثقفي بن عبد المجیدا الوهاب" هو

ختیاني كي ضمها (�فتح السین المهملة على الصحیح، وحُ وضبطه هنا وفي التقر�ب  ،السَّ
مع أن ابن حجر  مطرد �عني ما �قولها إال �الكسر، ،وسمعت من �عض الكبار الكسر، و�سرها)

ختیانيال، )على الصحیح(: �قول  .وُحكي ضمها و�سرها( سَّ
 .وهو عبد هللا بن ز�د الجرمي، ال�ة" �كسر القاف و�باء موحدة)"عن أبي قِ  
 »ثالث«، »ثالث من �ن فیه وجد حالوة اإل�مان«، هو مبتدأ والجملة الخبر) »ثالثٌ «(قوله:  

  ؟�یف یبتدأ بنكرة ،مبتدأ
 ..........  طالب:

  ؟نكرة موصوفة »ثالثٌ «
 .لتنو�نا طالب:
 ..........  طالب:

(وجاز االبتداء : ولذا قال ابن حجر ؛فیه تنو�ن العوض ثالث خصال، �عني: التنو�ن عوض،
ر ألن التنو�ن عوض المضاف إلیه، فالتقدیر: ثالث خصال، و�حتمل في إعرا�ه غی ؛�النكرة
  غیر االبتداء؟ �حتمل اإلعرابماذا ، ذلك)

 هو :قلت فإن. مبتدأ أنه على مرفوع »ةثالث«: قوله :اإلعراب(: �قول ،العیني �عتني �مثل هذا
 :وجوه ثالثة هنااوه �المسوغ، مبتدأة تقع النكرة: قلت ؟مبتدأً  �قع �یف نكرة
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 فحینئذ خصال، ثالث: تقدیره إلیه، المضاف عن اعوًض  ثالث في التنو�ن �كون  أن: األول 
 . المعرفة من �قرب

 المبتدأ هو والموصوف ثالث، خصال: تقدیره محذوف فلموصو  صفة هذا �كون  أن: الثانيو 
طیب �أتي أ�ًضا اإلشكال على هذا الموصوف ، )مقامه الصفة قامت ُحذف فلما الحقیقة، في

  النكرة الموصوفة تفید. والمسوغ الصفة، وهو أنه نكرة،
 لوجها اهذ على والخبر �عده، التي الشرطیة �الجملة اموصوفً  »ثالث« �كون  أن �جوز: الثالث(

 امم إلیه أحب ورسوله هللا �ون : والتقدیر مصدر�ة، »أن«و ،اإل�مان »�كون  أن«: قوله هو
 وصولم مبتدأ »َمن«: قوله ألن ؛الشرطیة الجملة هو الخبر األولین التقدیر�ن وعلى. سواهما
 خبر والجملة ،خبره »وجد«: وقوله ،صلته جملة »فیه كن«: وقوله الشرط، معنى یتضمن
 . »ثالث«ي هو الذ، )األول المبتدأ

 ألن( ؛ط�عني را�، )المبتدأ إلى �عود فیها ضمیر من بد فال اخبرً  وقعت إذا الجملة: قلت فإن(
 ه،إلی �عود ضمیر هنااه ولیس الضمیر، إال قبلها �ما یر�طها فال ،بذاتها مستقلة الجملة

 الثث: تقدیره محذوف ناهاه العائد: قلت ؟»ثالث« إلى ال »من« إلى یرجع »فیه« في والضمیر
  معناها؟ ما )ثالث من �ن فیه منها(، )منها فیه �ن من

 ..........  طالب:
  ؟ینأ

 ..........  طالب:
  .ما �عود
 .......  طالب:

، )ستین� رالكَ  رالبُ : قولك في �ما ،ثالث من �ن فیه منها وجد حالوة اإل�مان(: هو قال هنا ال،
  قرأ هذه؟�یف تُ  )الُبر(

 ..........  ب:طال
 .)منه: أيالَكر �ستین (

 ..........طالب:
 ؟)الَكر �ستین(لكن �یف تقرأ 

 ..........  طالب:
  ؟كیف

{َوَلَمْن : تعالى قوله في �عیش ابن وقال ،منه �ستین أي:( وحدة وزن، )(الَكرو معروف، )الُبر(
 نَّ إِ  وخبره ،رَ بَ َص  وصلته مبتدأ، َمنْ  نأ ]٤٣ى: [الشور  َصَبَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم اْألُُموِر}
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�الم طو�ل �عتني العیني ، )...منه ذلك إن: تقدیره محذوف والعائد �عدها، ما مع المكسورة
 .ا�اللغة �ثیرً 

 {َوِ�ْن َ�انَ  تحتاج إلى فاعل، �عني فال تحتاج إلى خبر،، أي حصلن فهي تامة) »كن« (قوله:
أي حصلن  »كن«( جد.�معنى وُ  تامة �ان �عني ،ما تحتاج إلى خبر ]٢٨٠[البقرة:  ُذو ُعْسَرٍة}
مان �شيء ه رغبة المؤمن في اإل�استعارة تخییلیة، شبَّ  »حالوة اإل�مان«وفي قوله:  فهي تامة،

ن حلو، وأثبت له الزم ذلك الشيء وأضافه إلیه، وفیه تلمیح إلى قصة المر�ض والصحیح؛ أل 
ا سل ُمر�ا، والصحیح یذوق حالوته على ما هي علیه، و�لمالمر�ض الصفراوي �جد طعم الع

نقصت الصحة شیًئا ما نقص ذوقه �قدر ذلك، فكانت هذه االستعارة من أوضح ما ُ�قوي 
المذوق  ألن المذوق والذائق یتفاوت في الطعم،؛ استدالل المصنف على الز�ادة والنقص)

  ال؟أم صح  ،الحلو یتفاوت یتفاوت،
 .صحیح طالب:

  ؟ما یتفاوتأم اوت یتف
 .یتفاوت طالب:

ولو  ثنتین زاد، وضعتلكن لو  فیه حالوة، تجد س شايأ�ك سكر ملعقة وضعت�عني لو 
 وهذا مراد المصنف من إیراد مثل هذا في هذا الموضع. إًذا الحالوة تتفاوت، زاد، اثالثً  وضعت

 . قاللز�ادة والنقصفكانت هذه االستعارة من أوضح ما �قوي استدالل المصنف على ا(: قال
ي قوله: فه اإل�مان �الشجرة ألن هللا شبَّ  ؛الشیخ أبو محمد بن أبي جمرة: إنما عبر �الحالوة

َبٍة} َبًة َ�َشَجَرٍة َطیِّ مة اإلخالص، والشجرة أصل ]، فالكلمة هي �ل٢٤[إبراهیم:  {َمَثًال َ�ِلَمًة َطیِّ
، وثمرها قها ما یهتم �ه المؤمن من الخیراإل�مان، وأغصانها اتباع األمر واجتناب النهي، وور 

عمل الطاعات، وحالوة الثمر جني الثمرة، وغا�ة �ماله تناهي نضج الثمرة و�ه تظهر 
 طالب: ؟أو �یف صار تشبیه اإل�مان �الشيء الحلو استعارة تخییلیة ،�یف صارت، حالوتها)
 ....... 

  ؟ماذا
 .ألنه لیس �الحس طالب:
 ؟كیف

 .حسیةلیست حالوة  طالب:
حسب العالقة بین � حسب ما �ظهر لنا،� لیس ال، لكن لماذا صارت من النوع التخییلي، ،نعم

  .المشبه والمشبه �ه �ظهر نوع االستعارة
وأصل ما یورده في الغالب من الكرماني ، اوهو من یهتم بهذا �ثیرً  ،�قول وماذاالعیني  ننظر في

�قسم شرحه على  ألن العیني �قسم على الفنون، ان؛�عني علم البی )�اب البیان( ،لكن یز�د علیه
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لكنه ما استمر  یتكلم على اللغة والمعاني والبیان والبد�ع واألحكام واألسئلة وغیر ذلك، الفنون،
 طالت علیه الجادة. على هذا،

 في كون ت إنما الحالوة ألن وذلك ؛�الكنا�ة استعارة فیه »اإل�مان حالوة«: قوله. �اب البیان(
 ثم العسل، بنحو اإل�مان شبه ألنه مجاز، هذا أن فظهر مطعوًما، لیس واإل�مان ومات،المطع
 في مشبهال دخول مدعًیا التشبیه طرفي أحد َیذ�ر أن هي االستعارة ألن ؛�ه هالمشبَّ  ِذ�ر طوى 
 الشبه وجه وهو، الجامعة والجهة، عسل: �ه والمشبه إ�مان،: فالمشبه �ه، المشبه جنس
 المشبه رذ� لما ثم �الكنا�ة، ستعارةاال هي فهذه، إلیه القلب ومیل االلتذاذ هوو  بینهما الذي

 هيف التخیل، سبیل على الحالوة وهو ولوازمه، �ه المشبه خواص من هو ما إلیه أضاف
 أن كره� كما«: قوله(، إلى آخره، )...»�كره كما«: قوله .لالستعارة وترشیح تخییلیة، استعارة
ه �عني الفرق بین التشبی، )مذ�وران الطرفین ألن ؛�استعارة ولیس یهتشب »النار في �قذف

 .واالستعارة
 ..........  طالب:

 .جد أحدهما فهي استعارةإذا وُ  المشبه والمشبه �ه موجودان تشبیه،
 هو ه� والمشبه الكفر، في العود هو فالمشبه ،مذ�وران الطرفین ألن ؛�استعارة ولیس تشبیه(

  .)إ�اه القلب و�راهة األلم وجدان هو الشبه وجهو  النار، في القذف
 اهذه فائدة ما یدعو إلیه أهل العلم من یر�د التعامل مع نصوص الكتاب والسنة أن �كون متفننً 

 �عني ما یلزم في هذا الباب أن تقرأ التلخیص ،�عني من غیر إ�غال ،من �ل فن �ما �كفیه اآخذً 
ألن شروح التلخیص في أر�عة مجلدات  ا یلزم؛م وشروح التلخیص وحواشي شروح التلخیص،

مر وحرف صغیر و�حتاج فهذه تحتاج إلى عُ  وحاشیة اإلمبابي في أر�عة مجلدات أكبر، ،كبار
ن و� �عني إن قرأت في الجوهر المكنون بنظم الثالثة الفنون طیب، اتقرأ متنً  ما یلزم هذا، إلى،

التلخیص مأخوذ من  علیها مع شرحها، وتقتصر ترقیت وقرأت في ألفیة السیوطي فهي أطیب،
 لكن �قتصر على واحد من شروحه. لغة لطالب العلم،المفتاح مفتاح العلوم للسكاكي وفیه بُ 

، قال البیضاوي: المراد �الحب هنا الحب »�كون «ألنه خبر  ؛منصوب »أحب إلیه«(قوله: 
 خالف هوى النفس، و�ن �ان على ،العقلي الذي هو إیثار ما �قتضي العقل السلیم رجحانه

ي ف�عني ، نه و�میل إلیه �مقتضى عقله فیهوى تناوله)مكالمر�ض �عاف الدواء �طبعه فینفر 
ما و اللیلة الشاتیة مع شدة البرد و�رد الماء والر�ون إلى الدفء في الفراش إن استمر هذا استمر 

  ؟غلبماذا هذا  ،استیقظ ال لقیام لیل وال لصالة فجر
 .......  طالب:

تب له ثم عاد لیستر�ح ثم نهض لصالة و�ن نهض في منتصف اللیل وصلى ما �ُ  ،النفس هو
 .م محبة هللا ومحبة رسوله ومحبة ما �حبه هللا ورسوله على هوى النفسالصبح ال شك أن هذا قدَّ 
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، والعقل (فإذا تأمل المرء أن الشارع ال �أمر وال ینهى إال �ما فیه صالح عاجل أو خالص آجل 
 �عني من، جانب ذلك، تمرن على االئتمار �أمره �حیث �صیر هواه تبًعا له) رجحان�قتضي 

هذا �سهل علیه �حیث  ،صیام الهواجر ،اعتاد قیام اللیالي في الشتاء وفي الصیف مع قصر اللیل
واه تمرن على االئتمار �أمره �حیث �صیر ه(: قال. اختل نظام حیاته، اإذا تر�ه �أنه فقد شیئً 

واه خالف ما ته والتعلیم �حتاج إلى جهاد، ،التعلم العلم، فالمسألة تحتاج إلى جهاد.، )له اتبعً 
 لما لكن جهاد مع إخالص واستمرار ابتغاءً  مه على �ل غاٍل ونفیس.فإذا تمرن علیه قدَّ  النفوس،
 ادً أو �علم الناس عقو  و�ثیر من الناس تجده �طلب العلم وهو علیه شاق، ،-َجلَّ وَعال-عند هللا 

�عني فرق بین معلم ال �قف الدرس حتى یوقف  هذا �حتاج إلى مز�د من الجهاد، وهو علیه شاق،
تحتاج  ،تحتاج إلى جهاد، یؤذن فقطو�ین من �علم وعینه في الساعة متى  رك لما سكت،ولو تُ 

نحن من ثالثین سنة نعلم لكن �ل درس  إلى جهاد مع إخالص و�ال ما هي �مسألة قلة وقت،
 �هللا المستعان، �عني لذلك ما یبدأ الدرس إال �كل مشقة و�أدنى سبب یوقف، .لى جهاد�حتاج إ

�هللا  وقفون،�ستمرون حتى یُ  بینما الشیوخ شیوخنا هللا یرحم الحي منهم والمیت ما �قفون،
  المستعان.

صل قد �ح عني�، یلتذ بذلك التذاًذا عقلی�ا) له اتمرن على االئتمار �أمره �حیث �صیر هواه تبعً (
أما  ،سهل علیها المشي الناس .....�عني مثل السیارة لما  ،شيء من االلتذاذ في أثناء الدرس

لة �ِهللا المسأ أن �عامل الجمیع �العفو، -َجلَّ وَعال-! نسأل هللا ؟شيء أوتعتع ت أن قبل �مكن
  شاقة.

الحالة  الشارع عن هذه ر(إذ االلتذاذ العقلي إدراك ما هو �مال وخیر من حیث هو �ذلك، وعبَّ 
وطباعة  ذ اإلنسان �جمال الكتاب�عني هل �عني تلذُّ ، اللذائذ المحسوسة) ألنها أظهرُ  ؛�الحالوة

ناس كثیر من الفو�ال  ،العبرة افتح الكتاب واقرأ ؟ذه �العلمالكتاب وتجلید الكتاب هل �عني تلذُّ 
 ؟�له من أجل أ�ش القد�م،مم مجسمات على هیئة �تب �التجلید وُص  ،عندهم الكتب د�كور

 ألنها مجرد هوا�ة. ؛من أجل یلتذ بهذه المناظر مجسمات ما فیها �تب،
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 ..........  طالب:

لما صار  �ظهر اسم الكتاب �التصو�ر، ،اسمه من أول المجلد إلى آخره�صیر  من أجل أن
اسم الكتاب  رأىومن  ،ا�صیر االسم واحدً  اعندهم إبداع في �تا�ة اسم الكتاب على عشر�ن مجلدً 

  كتاب.ال�قرأ  أن ن ما عرفافقد مجلد أو مجلدولو �ُ  من �عید،
قال: و�نما جعل هذه  نها أظهر اللذائذ المحسوسة،أل  ؛وعبر الشارع عن هذه الحالة �الحالوة(

هو هللا تعالى، وأن ال  األمور الثالثة عنواًنا لكمال اإل�مان؛ ألن المرء إذا تأمل أن المنعم �الذات
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المُ -الرسول ، مانح وال مانع في الحقیقة سواه، وأن ما عداه وسائط) الُة والسَّ : �قول -علیِه الصَّ
ع ولذا یدخل الرجالن في ظروف متقار�ة أو متماثلة على من وسَّ ، »إنما أنا قاسم �هللا المعطي«

 قل حاجة ممن سبقه أو جاء �عده،هو أ اوقد �عطي شخًص  هللا علیه �عطي هذا وال �عطي هذا،
 .هللا المعطي

ین له وأن الرسول هو الذي یب وأن ما عداه وسائط، ال مانع وال مانح في الحقیقة سواه،(فـ 
ال من مراد ر�ه، اقتضى ذلك أن یتوجه �كلیته نحوه، فال �حب إال ما �حب، وال �حب من �حب إ

 .أجله)
 أو�م منا من لو قیل له أن البارحة مدحك فالن أمیر �عني  لیتنا نتصور األمور على حقیقتها، 

من « لكن لو تصور حدیث: ینبسط، �مكن ما ینام اللیل من الفرح، ،اغنی�  �ان وجیه ولو أووز�ر 
ه �عني ما یهم، »ومن ذ�رني في مأل ذ�رته في مأل خیر منه ذ�رني في نفسي ذ�رته في نفسه،

 . »ر�ماذ�روا هللا یذ�« الناس ال مدح وال قدح،
 ه،وال �حب من �حب إال من أجل فال �حب إال من �حب، اقتضى ذلك أن یتوجه �كلیته نحوه،(

ن مجالس أو�خیل إلیه الموعود �الواقع، فیحسب  ،�قیًنا وأن یتیقن أن جملة ما وعد وأوعد حقٌّ 
  ؟ممن، انتهى ملخًصا) .ود إلى الكفر إلقاء في النارالذ�ر ر�اض الجنة، وأن العَ 

 ..........  طالب:
  كالم البیضاوي.

المُ -الصحابي الذي قال للنبي  الُة والسَّ ما  انظر« فقال له:، احق�  اأصبحت مؤمنً : -علیِه الصَّ
 وأنه ینظر إلى الجنة وأن ،تصور أنه في الدار اآلخرة ثم ذ�ر أنه،، »فإن لكل حق حقیقة ،تقول
إذا تصورت مثل هذه األمور حثك على  عذبون.و�نظر إلى النار وأن أهلها �ُ  نعمون،یُ  اأهله

 العمل.
 ]، إلى٢٤تو�ة: [ال ُ�ْم}{ُقْل ِإْن َ�اَن آَ�اُؤُ�ْم َوَأْبَناؤُ (وشاهد الحدیث من القرآن قوله تعالى: : قال

د �قوله: ى ذلك وتوعَّ د عل]، ثم هدَّ ٢٤[التو�ة:  {َأَحبَّ ِإَلْیُكْم ِمَن للااَِّ َوَرُسوِلِه}أن قال: 
ل والتخلي عن (فائدة: فیه إشارة إلى التحلي �الفضائ :قال ابن حجر، ])٢٤[التو�ة:  وا}{َفَتَر�َّصُ 

، »اهماأن �كون هللا ورسوله أحب إلیه مما سو «، )األخیرالرذائل، فاألول من األول واألخیر من 
 .ي هو األخیر من التخلي عن الرذائلالذ »أن �كره«: والثاني

 واألخیر من(: إلى قوله )وشاهد القرآن( اآلن قوله:. (وقال غیره: محبة هللا على قسمین) 
بین �الم  افیكون �الم ابن حجر معترًض ، )وقال غیره(: ثم قال البن حجر، ؟�الم لمن )الثاني

  البیضاوي و�الم هذا الغیر.
َتبعث على امتثال فرض وندب، فالفرض المحبة التي  ؛محبة هللا على قسمین: وقال غیره(

أوامره واالنتهاء عن معاصیه والرضا �ما �قدره، فمن وقع في معصیة من فعل محرم أو ترك 
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م هوى نفسه، والتقصیر تارًة �كون مع االسترسال في حیث قدَّ  ،واجب فلتقصیره في محبة هللا
لى المعصیة، م عقدِ فیورث الغفلة المقتضیة للتوسع في الرجاء فیُ  ،المباحات واالستكثار منها

الذي �سترسل في المباحات ، أو تستمر الغفلة فیقع، وهذا الثاني ُ�سرع إلى اإلقالع مع الندم)
أو تستمر  ،ع في الرجاء فیقدم على المعصیةواالستكثار منها فیورث الغفلة المقتضیة للتوسُّ (

ال یزني الزاني «یث: و�لى الثاني �شیر حد وهذا الثاني �سرع إلى اإلقالع مع الندم، الغفلة فیقع،
، والندب أن یواظب على النوافل و�تجنب الوقوع في الشبهات، والمتصف عموًما »وهو مؤمن
 .بذلك نادر)

 و�درأ ما �مكن أن یرد علیه من شر، ،�عني إذا أراد اإلنسان أن �حافظ على ما عنده من خیر
ون أن �صبر نفسه مع الذین یدع وعلیه عرض نفسه لفتنة،وال �ُ  ،بذل األسباب ونفي الموانعبفعلیه 

  ر�هم �الغداة والعشي.
تلقى على قسمین �ما تقدم، و�زاد أن ال یَ  -صلى هللا علیه وسلم-(قال: و�ذلك محبة الرسول 

حتى  ؛عهو�رضى �ما شر  ،شیًئا من المأمورات والمنهیات إال من ِمشكاته، وال �سلك إال طر�قته
 ُثمَّ َال َجَر َبْیَنُهمْ َك ِفیَما شَ َال َوَر�َِّك َال ُیْؤِمُنوَن َحتَّى ُ�َحكُِّمو {فَ ، ال �جد في نفسه حرًجا مما قضاه)

كم یرد على هذا أن من حُ ]، ٦٥[النساء:  َ�ِجُدوا ِفي َأْنُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْیَت َوُ�َسلُِّموا َتْسِلیًما}
 المجلس، أر�دمن التمییز قال  ثم إذا انتهى وأطلب التمییز، ،أعترض علیه في المحكمة ثم قال:

ى وما دام في الدوائر الشرعیة فهو عل ،�ذا أروحأو أروح دیوان المظالم هذا قال و�ن ما أعجبه 
علیِه -مثل الذي عدل عن حكم الرسول  أروح لمحاكم أخرى، لكن المشكلة إذا قال: خیر،

المُ  الُة والسَّ على حكم القاضي �عارض ما فهل طلب االعتراض  إلى حكم فالن الیهودي، -الصَّ
 ؟ {َفَال َوَر�َِّك َال ُیْؤِمُنوَن}: جاء في اآل�ة

 ..........  طالب:
 نعم؟

 .ال �عارض طالب:
  ؟لماذا
 .-َجلَّ وَعال-: ألنه قد ال یوافق حكم هللا طالب

 طالب: .......... 
 ،لم هذا شيءمثًال إذا �ان الخصم طالب علم و�عرف أن القاضي أخطأ من خالل ما عنده من ع

  یرضى و�سلم؟ ما �قال: القاضي على أسوأ تقدیر أفضل منه،فعامي �النسبة لللكن 
 ..........  طالب:

�عني لو حتى لو أخطأ القاضي ما في نفس األمر وقد حكم القاضي من خالل المقدمات 
هو �قضي ، »إنما أنا �شر أقضي على نحو ما أسمع« ولو حكم له �حق غیره: الشرعیة،
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كم له أن �أكل ما قضي نعم ال �حل لمن حُ  ولو لم تطابق الواقع، ،قدمات شرعیة نتیجته شرعیة�م
المقدمات الشرعیة ضي علیه �عرف أنه خالص استوفي لكن من قُ  له �ه و�عرف أنه لیس له،

 لكن ما دام �طلب اإلنصاف من جهة شرعیة فاألمر إن شاء هللا فیه سعة.وظهرت النتیجة، 
 .... ...... طالب:

  لیطمئن قلبه أو لیجد أسهل؟ ؟هدفه ما
 ..........  طالب:

أو ارتكب  او�سأل عن مسألة في الحج ترك فیها واجبً  ،هو فیه فرق بین أن �سأل من �فتیه ال،
 ،اوثالثً  اوسأل ثانیً  یر�د براءة ذمته، ،فما ارتاح ما علیك شيء، وجاء لشخص وقال: ،امحظورً 

من أجل  ؛ثم راح �سأل علیك دم،: لكن الذي سأل وقال هذا ما یالم، ما علیك شيء، كلهم قالوا:
ما هو  هذا الذي �غلب على الظن أنه متبع لهواه، وال یلزمه �الدم، ،أن �جد من �خفف علیه

  بیبحث عن الحق.
 ..........  طالب:

المُ -لكن معروف أن ما جاء في حقه  �ِهللا لفظها خاص، الُة والسَّ ة في حق األمهو  -علیِه الصَّ
ما أنت ]، ١٠٣[التو�ة:  {ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة} :هقولو�ال  ،ما لم یرد دلیل على التخصیص

  ؟للرسولإال  معطٍ �
 ..........  طالب:

 ؟ماذا
 .�عده..........  طالب:

َالَة} ،نعم  ؟وفصالة الخ]، ١٠٢[النساء:  {َوِ�َذا ُ�ْنَت ِفیِهْم َفَأَقْمَت َلُهُم الصَّ
 .كذلك طالب:
المُ -ما أصلي إال خلف الرسول : تقول الُة والسَّ   ؟-علیِه الصَّ

 ..........  لكن اآلن طالب:
لكن عامة أهل العلم على أنها  خالص ما فیه صالة خوف �عده،: قال قاله أبو یوسف القاضي،

المُ -وصالها الصحا�ة �عد النبي  ،ثابتة �عدها الُة والسَّ  .-علیِه الصَّ
  نفي اإل�مان �ا شیخ.. ب:طال
  ؟ماذا

 اإل�مان في اآل�ة .......... جملة وتفصیًال. نفي طالب:
 ا�عني افترض أن واحدً ، »إنما أنا �شر أقضي على نحو ما أسمع« لكن لو لم یرد حدیث:نعم، 

المُ -مع خصمه جاءوا إلى النبي  الُة والسَّ أال  ع،والخصم جاء ببینة شهدت �غیر الواق ،-علیِه الصَّ
  ؟�مكن وقوع مثل هذا بدلیل الحدیث
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 ..........  طالب:
 .أن �حصل لكن مقتضى الحدیث یدل على أنه ممكن ،أو لیس بواقع ا�عني دعونا عن �ونه واقعً 

 . نعم طالب:
المُ -فقضى علیه الرسول  الُة والسَّ دخل یما أم یدخل في اآل�ة  والحق له في الحقیقة، -علیِه الصَّ

  ؟في نفسه اإذا وجد حرجً 
 .یدخل في اآل�ة طالب:

  ؟ماذا
  یدخل في اآل�ة ألنه .......... طالب:

المُ -قضى النبي  الُة والسَّ قة وفي الحقی ،وقضى بهذا الحق لفالن على نحو ما �سمع، -علیِه الصَّ
 .لغیره

حكم طالب: هذا �ا شیخ أ�ًضا أن نها�ة الحدیث .......... ما �خول لهذا أن یرضى بهذا ال
 .»فإنما أقضي له �قطعة من نار فلیأخذ أو لیذر«......... .

 .هذا الطرف الثاني ال،
 طالب: الطرف الثاني أقصد نعم.

 لكن المحكوم الطرف الثاني المحكوم علیه علیه أن �سلم، علیه التسلیم،فأما الطرف األول  ،نعم
 له ینظر.

 ..........  طالب:
  ؟ماذا

 ..........  طالب:
 .ال حول وال قوة إال �اهلل ،ترهیبه شدید :أقول �عني ترهیبه شدید، ،ا مؤ�دات وشيء�ِهللا فیه
 ..........  طالب:

المُ -الرسول  الُة والسَّ  :قیل �عني لو ألنه تشر�ع له ولمن �أتي �عده، ؛في هذا الباب -علیِه الصَّ
المُ -ن الرسول إ الُة والسَّ لو ، ایدً شد اوجد القضاة حرجً  ال �حكم إال �ما �طابق الواقع -علیِه الصَّ

 . ینفسفجد هذا الحدیث لكن وُ  لم یرد مثل هذا الحدیث �مكن ما فیه أحد یتولى القضاء،
 ..........  طالب:

  �عني طلب الحق؟
 ..........  طالب:

ى تتحاكم إلأم تترك حقه �ضیع  أو في بلد �فر، أنت في بلد ما �حكم إال �القانون، �عني ما فیه،
ثر الفتوى على أنه ال مانع من التحاكم إلى محاكمهم على أن ال �أخذ أك أرى أن�ِهللا  م؟محاكمه

 .من حقه إذا حكموا
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 ..........  طالب:
  ؟ماذا

 ..........  طالب:
 .نعم

 ..........  طالب:
  ؟و�له كیف

 ..........  و�له طالب:
  القضیة هناك؟

 هناك.نعم، : طالب
  القضیة حاصلة هناك؟

 نعم.  :طالب
  ؟نظر في بلد آخرتُ  أن وال �مكن

 .ال ما �مكن طالب:
أن إذا جاز أن یتحاكم األصل جاز  ،أ�جوز التحاكم إلى األصل إلى أصل الحكم، اعاد تا�عً  ،نعم

ألن �قاء  وأن مقدمتها غیر شرعیة؛ و�بقى أن مثل هذه األمور نعود إلى أصلها، .�حاكم و�یله
 الخلل الخلل من جهات متعددة، ،ولیس الخلل في هذا الباب فقط المسلم في بالد الكفر مشكلة،

 الخوف على الذراري والنساء. الخوف على األعراض، الضرر الخوف على الدین قبل الدنیا، من
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 ..........  طالب:

لذي اعي إلى البقاء لكن مع ذلك ما الدا  التحاكم أفتوا �جوازه، :نحن نقول ؟�عني التحاكم ؟هي وما
 �ضطرك للتحاكم؟

  ؟أقصد في بالد اإلسالم طالب: ال،
 .هللا المستعان ،معروفنعم، 

 ..........  طالب:
 ..........  طالب:

واإلشكال األكبر أنه حتى  على �ل حال األصل أن المسلم في بالد المسلمین یتحاكم �شرع هللا،
 .فالغر�ة مستحكمة ما �حكمون �شرع هللا،في �ثیر من بالد المسلمین مثل بالد الكفر 

 ..........  طالب:
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 ،األثر على الذراري والنساء و�م تنصر منهم انظر�عني  أقول هذا فیما یبدو له، فیما یبدو له،
 .نسأل هللا العافیة

 ..........  طالب:
 نها بالد �فروقد حكم علماء اإلسالم على بالد الشام أ: في ترجمة تیمور من المنهل الصافي قال

لكن مثل هذا الكالم  ي �حكمها تیمور.ألن الذ ؛سمع من مآذنهاو�ن �ان األذان �ُ  ودار حرب،
 ا الوقت! ذأظنه ما �مشي ه

 ..........  طالب:
 .مثل هذا الكالم فیه صعو�ة هذا الوقت أقول: ،ا الوقتذحقیقة مثل هذا الكالم صعب ه

 ..........  طالب:
 نعم؟

 . ......... طالب:
�عني أوقات الضعف تختلف  �ل زمان له ظروفه،: أقول ،�ل زمان له ظروفه على �ل حال:

 عن أوقات القوة.
 .هؤالء هر�وا من أجل دینه..........  طالب:

 ووقت الضعف ال �قارن بوقت القوة. الظروف تحكم، على �ل حال مثل ما قلنا:
 و�تخلق �أخالقه في الجود قضاه، مما او�رضى �ما شرعه حتى ال �جد في نفسه حرجً (: قال

فاوت لم والتواضع وغیرها، فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حالوة اإل�مان، وتتواإلیثار والحِ 
ومن المسائل  )من جاهد نفسه على ذلك وجد حالوة اإل�مان(، مراتب المؤمنین �حسب ذلك)

نظر إلى الحرام وجد في من جاهد نفسه في �ف ال المنصوص علیها الفرعیة في هذا الباب قالوا:
 ؟)محي الدین(من ، (وقال الشیخ محیي الدین) قلبه حالوة ال �جدها من یرسل �صره.

 .النووي  طالب:
من أصول الدین، ومعنى حالوة  : هذا حدیث عظیم أصلٌ وقال الشیخ محیي الدین(، النووي 

ة الدنیا، ومحباإل�مان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق في الدین و�یثار ذلك على أعراض 
لم ، و »مما سواهما«العبد هلل تحصل �فعل طاعته وترك مخالفته و�ذلك الرسول، و�نما قال: 

، )�قل: ممن؛ لیعم من �عقل ومن ال �عقل. قال: وفیه دلیل على أنه ال �أس بهذه التثنیة
وجاء في  ،»بئس خطیب القوم أنت«: قال ومن �عصهما، مع أنه رد على خطیب:، »سواهما«
 .»إن هللا ورسوله ینهیانكم« حدیث من؟ حدیث حدیث،ال

 ..........  طالب:
  .ال

 ..........  طالب:
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 ؟ماذا
 ..........  أنس طالب:

 حدیث غیره؟ فیهما ، »كنت آخذ«
 ..........  طالب:

  ؟أنس
 . نعم طالب:
 .طیب

ئس ب«عصهما، وأما قوله للذي خطب فقال: ومن � ،وفیه دلیل على أنه ال �أس بهذه التثنیة(
ز في ، فلیس من هذا؛ ألن المراد في الخطب اإل�ضاح، وأما هنا فالمراد اإل�جا»الخطیب أنت

 حیث قاله في موضع آخر قال: -صلى هللا علیه وسلم-اللفظ لیحفظ، و�دل علیه أن النبي 
طبة رض �أن هذا الحدیث إنما ورد أ�ًضا في حدیث خ، واعتُ »ومن �عصهما فال �ضر إال نفسه«

ن لكن أال �مكن أ، النكاح، وأجیب �أن المقصود في خطبة النكاح أ�ًضا اإل�جاز فال نقض)
المُ -�جوز للرسول : �قال الُة والسَّ الةُ -لمعرفته  وال �جوز لغیره؛ -علیِه الصَّ المُ علیِه الصَّ  - والسَّ

 -لَّ وَعالجَ ثني ضمیره مع ضمیره  وأنه ال �مكن أن یتصور أن �جمع الضمیر أو یُ  �مقام ر�ه،
 تصور منه ذلك.�خالف غیره ممن یُ  و�خطر على �اله شيء من التشر�ك،

مل ألنه عام واآلخر �حت ؛م أجو�ة أخرى منها دعوى الترجیح، فیكون حیز المنع أولى(وثَ  
ال د �أن احتمالخصوصیة، وألنه ناقل واآلخر مبني على األصل، وألنه قول واآلخر فعل، ورُ 

 ا حاصل �كل قول لیس فیه صیغة عموم أصًال، ومنها دعوى أنه منالتخصیص في القول أ�ًض 
جمع  ألن غیره إذا ؛، وال �متنع منه-صلى هللا علیه وسلم-الخصائص، فیمتنع من غیر النبي 

بن عبد ا أوهم إطالقه التسو�ة، �خالفه هو فإن منصبه ال یتطرق إلیه إیهام ذلك، و�لى هذا مال
 .ا ظاهر�عني هذ ،وهذا ظاهر، السالم)

 ،ةهنا جملة واحد -صلى هللا علیه وسلم-(ومنها دعوى التفرقة بوجه آخر، وهو أن �المه  
لظاهر فال �حسن إقامة الظاهر فیها مقام المضمر، و�الم الذي خطب جملتان ال ُ�كره إقامة ا

 مقام عقب هذا �أنه ال یلزم من �ونه ال ُ�كره إقامة الظاهر فیهمافیهما مقام المضمر، وتُ 
 -هو ا وجه الرد على الخطیب مع أنهالمضمر أن ُ�كره إقامة المضمر فیهما مقام الظاهر، فم

لیس فیها صیغة  هناجمع �ما تقدم، و�جاب �أن قصة الخطیب �ما  -صلى هللا علیه وسلم
 فیحتمل أن �كون في ذلك المجلس َمن ُ�خشى علیه توهم التسو�ة ،عموم بل هي واقعة عین

 .كما تقدم
حاسن األجو�ة في الجمع بین حدیث الباب وقصة الخطیب أن تثنیة الضمیر هنا ومن م 

لإل�ماء إلى أن المعتبر هو المجموع المر�ب من المحبتین ال �ل واحدة منهما فإنها وحدها 
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الغیة إذا لم ترتبط �األخرى، فمن یدعي حب هللا مثًال وال �حب رسوله ال ینفعه ذلك، و�شیر 
ُ}{قُ إلیه قوله تعالى:  َ َفاتَِّبُعوِني ُ�ْحِبْبُكُم للااَّ ]، فأوقع ٣١[آل عمران:  ْل ِإْن ُ�ْنُتْم ُتِحبُّوَن للااَّ

متا�عته مكتنفًة بین ُقطري محبة العباد ومحبة هللا تعالى للعباد. وأما أمر الخطیب �اإلفراد، 
ر�ر، واألصل زام الغوا�ة؛ إذ العطف في تقدیر التكتفألن �ل واحد من العصیانین مستقل �ال

ُسوَل استقالل �ل من المعطوفین في الحكم، و�شیر إلیه قوله تعالى:  َ َوَأِطیُعوا الرَّ {َأِطیُعوا للااَّ
ألنهم  ؛في الرسول ولم �عده في أولي األمر {َأِطیُعوا}]، فأعاد ٥٩[النساء:  َوُأوِلي اْألَْمِر ِمْنُكْم}

من �الم (، تهى من �الم البیضاوي والطیبي)ال استقالل لهم في الطاعة �استقالل الرسول، ان
  ؟على أ�ش )البیضاوي والطیبي

 ..........  طالب:
 �الهما شارح المشكاة. على المشكاة،

ال یدخل  المتكلم(، م، منها أن المتكلم ال یدخل في عموم خطا�ه)(ومنها أجو�ة أخرى فیها تكلُّ 
الُة -لما انتقد النبي  )في عموم خطا�ه المُ علیِه الصَّ -نتقاد الخطیب ال یدخل في هذا اال -والسَّ

المُ  الُة والسَّ جمع �(ومنها أن له أن ، اوهذه مسألة مرت قر�بً  ،ألنه هو المتكلم ؛-علیِه الصَّ
 . وهذا تقدم ما �شیر إلیه، �خالف غیره)

قص ال ینو حقیقة الحب في هللا أن ال یز�د �البر  معاذ بن �حیى:، قال »وأن �حب المرء«(قوله: 
 .وشرحناه فیما سبق �عني ال یز�د مع الصفاء وال ینقص مع الجفاء،، �الجفاء)

 ..........  طالب:
 .)�حیى بن معاذ( ؟ماذا

 ..........  طالب:
 اء.حقیقة الحب في هللا أن ال یز�د �البر وال ینقص �الجف: قال �حیى بن معاذ( غلط: غلط،

فیان و نعیم في المستخرج من طر�ق الحسن بن س، زاد أب»وأن �كره أن �عود في الكفر«قوله: 
، و�ذا هو في طر�ق أخرى »�عد إذ أنقذه هللا منه«عن محمد بن المثنى شیخ المصنف: 

أو  للمصنف، واإلنقاذ أعم من أن �كون �العصمة منه ابتداء �أن یولد على اإلسالم و�ستمر
حمل الصحا�ة، وعلى األول فی�اإلخراج من ظلمة الكفر إلى نور اإل�مان �ما وقع لكثیر من 

فلم  على معنى الصیرورة، �خالف الثاني فإن العود فیه على ظاهره، فإن قیل: »�عود«قوله: 
من ولد ، �عني المعصوم من الكفر أصالً  )على معنى الصیرورة »�عود«: �حمل قوله(، ى)عدَّ 

 أسلم العود على ظاهره ثم الكن من �ان �افرً  �عني �صیر إلى الكفر، »�عود«بین أبو�ن مسلمین 
 . وعلى حقیقته
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و�أنه  العود �في ولم �عده �إلى؟ فالجواب: أنه ضمنه معنى االستقرار، فلم عدَّى: فإن قیل(
�شب «، ])٨٩عراف: [األ {َوَما َ�ُكوُن َلَنا َأْن َنُعوَد ِفیَها}قال: �ستقر فیه، ومثله قوله تعالى: 

 نعم؟، »ابن آدم و�شب منه خصلتان
 ......... . طالب:
  كیف؟
  ؟»�شب« أم »�شیب« طالب:
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 ..........  طالب:

 .»�شب ابن آدم«
 .»�شب« طالب:

  ؟ماذا
  .......... »�شیب ابن آدم و�شب«: طالب

 �عني �ستمر.
 ..........  طالب:

 ا}ُعوَد ِفیهَ ُن َلَنا َأْن نَ {َوَما َ�ُكو(: وهنا قال من تر�یبه، ا�أنها صارت جزءً ، »منه خصلتان« ،إي
 ]. تنبیه: هذا اإلسناد �له �صر�ون، وأخرجه المصنف �عد ثالثة أبواب من٨٩[األعراف: 

أن  لبتة إلىأدل �ه على فضل من ُأكره على الكفر فترك طر�ق شعبة عن قتادة عن أنس، واستُ 
ي �اإل�مان أستجیب لداع اما دام القلب مطمئنً  ما قال: ما ترخص، �عني ارتكب العز�مة،، ُقتل)

كره على الكفر استدل �ه على فضل من أُ (. هذا العز�مة مع أن له أن یترخص ،من طلب الكفر
ه في وأخرجه من هذا الوجه في األدب في فضل الحب في هللا، ولفظ ،تللبتة إلى أن قُ أفترك 

 هللاد إذ أنقذه حتى أن �قذف في النار أحب إلیه من أن یرجع إلى الكفر �عو «هذه الروا�ة: 
ي نار فى فیه بین األمر�ن، وهنا جعل الوقوع ، وهي أبلغ من لفظ حدیث الباب؛ ألنه سوَّ »منه

 ؟بلغأأیهما  ؟الفرق بین الجملتین وما، الدنیا أولى من الكفر الذي أنقذه هللا �الخروج منه)
�ة وعندنا روا، » منهحتى أن �قذف في النار أحب إلیه من أن یرجع إلى الكفر �عد إذ أنقذه هللاو «

  ؟بینهما فرق  ،»كما �كره أن �قذف في النار«، »وأن �كره أن �عود في الكفر...«: حدیث الباب
 خرج.طالب: الروا�ة هذه قال دخل النار ثم أُ 

نعم وجه البالغة مثل ما تفضل ، »وحتى أن �قذف في النار«، »كما �كره أن �قذف في النار«
 وذاك �كره أن �قذف. ،اق عذابهادخل النار وذهذا أُ  ،األخ
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نار  وهنا جعل الوقوع في وى فیه بین األمر�ن،ألنه سَ  وهي أبلغ من لفظ حدیث الباب؛(: قال
من هذا  من نار األخرى، و�ذا رواه مسلمالدنیا أولى من الكفر الذي أنقذه هللا �الخروج منه 

 من أنس، �هللا الموفق. الوجه، وصرح النسائي في روایته واإلسماعیلي �سماع قتادة له
في  ق بن حبیب عن أنس، وزاد في الخصلة الثانیة ِذ�ر البغضلْ وأخرجه النسائي من طر�ق طَ 

ب في ، وقد تقدم للمصنف في ترجمته: والح»و�بغض في هللا ،وأن �حب في هللا«هللا، ولفظه: 
 . أعلم)والبغض في هللا من اإل�مان، و�أنه أشار بذلك إلى هذه الروا�ة، �هللا ،هللا

 ..........  طالب:
 .وهذا منها ،من أكثر من وجهنعم، 

 ..........  طالب:
 .نعم

 ..........  طالب:
 حتى التذاذ الطاعات و�ون اإلنسان یرتاح بهذه الطاعة أو بهذه العبادة ال �عني أن مهما �ان،

 .ذوقها مثل ذوق الحالوة الحسیة
 ..........  طالب:

و�الم  ومن ال یزال فیها، ،البیضاوي �شمل من تعدى مرحلة المجاهدة�الم  ألن هذه تشمل،
 .ألن التلذذ ما فیه شك أنه �عد مجاهدة النووي فیمن تعدى مرحلة المجاهدة؛

 ..........  طالب:
 .»ا�ثیرً  امن �عش منكم فسیرى اختالفً «

 ..........  طالب:
 .نعم

 ..........؟ »..........یهرم ابن آدم «طالب: شیخ .......... 
 .......... 

 ..........  طالب:
 ..........  »�شیب«أو ، »�شب ابن آدم و�شب منه خصلتان«، صحیح مسلم

 
 


